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ATA DA REU#IÃO DA CÂMARA 

MU#ICIPAL DE TRA#COSO REALIZADA 

EM 25 DE JA#EIRO DE 2017. --------------------  

*A1*  Aos 25 dias do mês de janeiro do ano de 2017, nesta cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, João Paulo Matias, Humberto Almeida, João 

Rodrigues e Rogério Tenreiro. --------------------------------------  

*A2*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião. -----------------  

*A3*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, da senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio. ------  

PERÍODO A#TES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade da Ata: ---------------------------------  

*A4*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57º da Lei 

número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 11 

do corrente mês de janeiro submetida à discussão e votação, 

tendo sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma 

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

executivo. --------------------------------------------------------------  

Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, em virtude de não 
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ter participado na discussão e votação o senhor vereador 

Rogério Tenreiro, por não ter estado presente nessa reunião, 

foi, ainda, deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício 

dos Paços do Município de Trancoso e publicá-la no site do 

Município. -------------------------------------------------------------  

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

17, datado de 24 do corrente mês de janeiro e que apresenta os 

seguintes valores: -----------------------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 1.077.263,33€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 186.707,30€. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento. -----------  

*A6*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos: -----------------------------------------------------  

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

fundos disponíveis. -------------------------------------------  

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.  

Ponto 3: Análise, discussão e votação respeitantes à proposta 

de minuta de contrato adicional relativo à empreitada 

“Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”. ---  

Ponto 4: Análise, discussão e votação de proposta de 

ratificação de despacho do senhor Presidente da Câmara 

relativo ao “Fornecimento de Gás para a Escola 
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Integrada do 1.º Ciclo de Trancoso, para o Pavilhão 

Multiusos de Trancoso e para as Piscinas de Trancoso e 

Vila Franca das Naves, durante o ano de 2017”. ----------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

concessão de poderes ao senhor Presidente da Câmara 

para poder outorgar uma escritura respeitante à aquisição 

de uma parcela de terreno destinada ao alargamento de 

uma rua, na Zona Industrial de Trancoso. -----------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

designação dos representantes da Câmara Municipal na 

Associação Promotora do Ensino Profissional da Beira 

Transmontana – EPT.-----------------------------------------  

Ponto 7: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

fixação de preços inerentes ao patrocínio dos eventos 

promovidos pela Câmara Municipal.  -----------------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

fixação dos preços de venda das obras “Judeus de 

Trancoso – Tomo I” e “Judeus de Trancoso – Tomo II”, 

da autoria do Dr. Pedro Quadros Saldanha e “O Bandarra 

– Almanaque Trimestral de Trancoso”, da autoria de 

Fernando Santos Costa. --------------------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de anulação de processo de cobrança de taxas, por 
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ocupação de terrado. -----------------------------------------  

Ponto 10: Análise, discussão e votação relativas a quatro 

pedidos de indemnização, por danos ocorridos em 

viaturas. --------------------------------------------------------  

Ponto 11: Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de 

apoio. ----------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: De seguida, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto na 

Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor 

dos fundos disponíveis para o mês de janeiro de 2017, 

verificando-se que, tendo por base as disposições previstas na 

citada Lei, no Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho e as 

alterações introduzidas nesta matéria pelo n.º 1 do artigo 46.º 

da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, LOE para 2016, e, ainda, 

o despacho do senhor Presidente da Câmara, exarado em 1 de 

agosto, referente à inclusão da receita não cobrada relativa aos 

RSU’s, bem como as deliberações relativas à antecipação de 

fundos correspondentes às comparticipações comunitárias 

aprovadas e homologadas, referentes aos projetos de 

Requalificação das ETAR’s da Quinta do Seixo e das Courelas, 

existia um valor de fundos disponíveis, tal como consta do 
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mapa que anexou, no montante de 524.936,47€. ------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------  

*A8*  Dispensa de licença de utilização: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 21 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 12 do corrente mês de janeiro, de 

Silvestre Peixoto de Abreu, residente em Aldeia Nova, na 

qualidade de proprietário, a solicitar isenção de licença de 

utilização, respeitante a uma habitação, sita no lugar de Ribeira 

do Calo, em Aldeia Nova, inscrita na matriz predial urbana sob 

o artigo 647 da Freguesia de Aldeia Nova, uma vez que a 

mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 

Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A9*  Análise, discussão e votação respeitantes à proposta de 

minuta de contrato adicional relativo à empreitada 

“Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”:  -------  

Tendo sido apresentada a caução, bem como os demais 

documentos legalmente exigíveis,  a Câmara Municipal 

deliberou aprovar a minuta de contrato adicional, respeitante 

à empreitada supra referida. ----------------------------------------  

Mais, foi deliberado dar poderes ao senhor Presidente da 

Câmara para outorgar o referido contrato. -----------------------  
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*A10*  Análise, discussão e votação de proposta de ratificação de 

despacho do senhor Presidente da Câmara relativo ao 

“Fornecimento de Gás para a Escola Integrada do 1.º Ciclo 

de Trancoso, para o Pavilhão Multiusos de Trancoso e para 

as Piscinas de Trancoso e Vila Franca das #aves, durante o 

ano de 2017”: Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, 

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta 

que se transcreve na íntegra: ----------------------------------------  

‘Atendendo a que se revela absolutamente imprescindível e 

urgente garantir a continuidade do fornecimento de gás para a 

Escola Integrada do 1º Ciclo de Trancoso, Pavilhão Multiusos 

de Trancoso, Piscina de Trancoso e Piscina de Vila Franca das 

0aves, para o ano de 2017, situação agravada pelas 

circunstâncias climáticas extremamente desfavoráveis a que 

Trancoso e a região, atualmente, se encontram sujeitas, 

determino, nos termos do Artigo 35°, n° 3, da Lei n° 75/2013, 

de 12 de setembro, verificados os requisitos aí previstos, a 

adjudicação daquele fornecimento de gás, à empresa 

“Dourogás Propano - Companhia Comercializadora de 

Propano, S:A.”, pelo valor de 77.565,26€. ------------------------  

Mais, determino a aprovação da respetiva minuta do contrato, 

devendo ser cumpridos os demais formalismos legais. -----------  

O presente despacho deverá ser objeto de ratificação na 
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próxima reunião de Câmara.’ ---------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho 

do senhor Presidente da Câmara de 20/01/2017, adjudicando o 

fornecimento de gás à empresa “Dourogás Propano – 

Companhia Comercializadora de Propano, S.A.”, pelo preço 

de 77.565,26€ e aprovando a minuta do contrato. ---------------  

Mais, foi deliberado dar poderes ao senhor Presidente da 

Câmara para outorgar o referido contrato. -----------------------  

*A11*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

concessão de poderes ao senhor Presidente da Câmara para 

poder outorgar uma escritura respeitante à aquisição de 

uma parcela de terreno destinada ao alargamento de uma 

rua, na Zona Industrial de Trancoso: De seguida, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: --------------  

‘0a sequência do meu despacho desta data, 25/01/2017, 

proponho que a Câmara Municipal me confira poderes para 

outorgar, em representação do Município, a escritura pública 

de compra da parcela de terreno, propriedade de Mário João 

Gomes do 0ascimento e mulher Ana Maria Aguiar Frias, pelo 

valor de 4.965,00€ e cuja finalidade é a integração no domínio 

público municipal. ----------------------------------------------------  
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De facto, tal compra destina-se a possibilitar o alargamento de 

um caminho público, por forma a melhorar a acessibilidade a 

uma entrada secundária às piscinas municipais, bem como 

permitir criar um acesso a um lote de terreno, onde se situa um 

armazém da empresa Santiago & Companhia, Lda., empresa 

relevante no tecido económico de Trancoso, permitindo que 

esta possa proceder à abertura de zonas de entrada distintas 

para clientes e fornecedores. ----------------------------------------  

Assim, a referida parcela tem o comprimento de 66.20 metros 

por 5 metros de largura, o que perfaz uma área total de 331 m2 

e confronta a sul com o caminho de acesso à entrada para as 

piscinas municipais, a norte, poente e nascente com Mário João 

Gomes do 0ascimento e mulher Ana Maria Aguiar Frias, a 

desanexar do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o 

artigo 2604 e descrito na Conservatória do Registo predial de 

Trancoso com o n.º 2329, conforme planta anexa.’ ---------------  

A Câmara Municipal deliberou dar poderes ao senhor 

Presidente da Câmara para, em nome do Município, poder 

outorgar a escritura respeitante à aquisição da referida 

parcela de terreno. ---------------------------------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

designação dos representantes da Câmara Municipal na 

Associação Promotora do Ensino Profissional da Beira 
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Transmontana – EPT: Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

proposta que se transcreve na íntegra: -----------------------------  

‘Face à necessidade de proceder, nos termos dos Estatutos, à 

indicação dos representantes da Autarquia, na Associação 

Promotora do Ensino Profissional da Beira Transmontana, 

venho propor que esses representantes sejam o Presidente da 

Câmara Municipal, o senhor vereador Eduardo António Rebelo 

Pinto e o senhor vereador doutor João Paulo Matias.’ ----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A13*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

de preços inerentes ao patrocínio dos eventos promovidos 

pela Câmara Municipal:  De seguida, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

proposta que se transcreve na íntegra: -----------------------------  

‘Considerando que o Município de Trancoso tem previsto 

realizar, ao longo do ano em curso, um vasto conjunto de 

atividades, nomeadamente de cariz económico; -------------------  

Considerando que tais realizações visam a promoção do 

concelho, dos seus produtos endógenos e, consequentemente, a 

dinamização da economia local; ------------------------------------  

Considerando que na organização dos diversos certames é 
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imprescindível o envolvimento e a participação dos diversos 

agentes económicos locais, inclusive com patrocínio a algum 

dos eventos, -----------------------------------------------------------  

Em consequência e no seguimento da abordagem já realizada 

junto de vários empresários, proponho que a Câmara 

Municipal aprove o valor de 150€/ano, sendo este o preço a 

pagar por cada empresário, pela participação nos eventos a 

realizar em 2017.’ ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, nos seus exatos termos, tendo-se 

abstido o senhor vereador João Rodrigues que apresentou a 

seguinte declaração de voto: ----------------------------------------  

‘Abstenho-me, porque entendo que o pagamento de um preço 

adicional por parte dos presumíveis participantes em qualquer 

evento promovido pela Câmara Municipal poderá ser uma 

razão para afastar a participação desses mesmos 

participantes.’ --------------------------------------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

dos preços de venda das obras “Judeus de Trancoso – Tomo 

I” e “Judeus de Trancoso – Tomo II”, da autoria do Dr. 

Pedro Quadros Saldanha e “O Bandarra – Almanaque 

Trimestral de Trancoso”, da autoria de Fernando Santos 

Costa: Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca 
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do assunto referido em epígrafe, começou por apresentar a 

proposta que se transcreve na íntegra: -----------------------------  

‘O Município de Trancoso pretende adquirir 50 exemplares do 

livro "Judeus de Trancoso – Tomo I" e 50 exemplares do livro 

"Judeus de Trancoso – Tomo II", do autor Pedro Saldanha, 

obras de extrema importância histórica e documental sobre os 

judeus que viveram em Trancoso. -----------------------------------  

Com o intuito de proceder à sua divulgação, revela-se 

necessário que a Câmara Municipal proceda à fixação do preço 

de venda dos referidos livros, no Posto de Turismo de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

Assim, face ao preço de custo, proponho que cada exemplar dos 

referidos livros seja vendido ao preço de 21,20€, com IVA 

incluído.’ --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do mesmo 

assunto referido em epígrafe, apresentou outra proposta que se 

transcreve na íntegra: ------------------------------------------------  

‘O Município de Trancoso pretende adquirir 100 exemplares da 

publicação "O Bandarra - Almanaque Trimestral de Trancoso", 

do escritor, desenhador e historiador trancosense Santos 

Costa. ------------------------------------------------------------------  
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Com o intuito de proceder à sua divulgação, revela-se 

necessário que a Câmara Municipal proceda à fixação do preço 

de venda dos referidos almanaques, no Posto de Turismo de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

Assim, face ao preço de custo, proponho que o almanaque seja 

vendido pelo preço unitário de 7€, com IVA incluído.’ ----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

anulação de processo de cobrança de taxas, por ocupação de 

terrado: Seguidamente, na sequência de requerimento entrado 

nos serviços, em 13 de janeiro do corrente ano, sob o número 

112, foi presente informação do serviço de ambiente e serviços 

urbanos, a confirmar que Luís Alberto de Almeida Cardoso, 

feirante de calçado, residente na freguesia de Reboleiro, deste 

concelho, ainda não realizou qualquer feira ou mercado, 

durante o corrente mês de janeiro. ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou anular o processo de cobrança 

de taxas, atendendo às razões invocadas e por se haver 

confirmado serem as mesmas verdadeiras. -----------------------  

Análise, discussão e votação relativas a quatro pedidos de 

indemnização, por danos ocorridos em viaturas:  --------------  

*A16*  De seguida, foi presente o requerimento número 3235 que deu 
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entrada na Secretaria da Câmara, em 20 do passado mês de 

dezembro, de José Carlos Costa Pinto, residente em Falachos, a 

solicitar uma indemnização, pelos prejuízos causados na sua 

viatura, ocasionados por um lancil de passeio fora de 

alinhamento, na Avenida 1º de dezembro, em Trancoso. ---------  

A divisão de obras, ambiente, estruturas e equipamento urbano, 

acerca do assunto antes referido, prestou a seguinte informação.  

‘0o seguimento do pedido de indemnização formulado, informo 

o seguinte: -------------------------------------------------------------  

-O lancil está de acordo com o registo fotográfico, ou seja 

encontra-se desalinhado, devendo os serviços reparar a 

patologia identificada; -----------------------------------------------  

-0o que se refere ao rebentamento do pneu, não posso 

confirmar se ocorreu ou não no sítio identificado, uma vez que 

o requerente não participou o ocorrido à G.0.R., não juntando 

o respetivo Auto.’ -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 40.84€, ao senhor José Carlos Costa Pinto. ---  

*A17*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2732 que 

deu entrada na secretaria da Câmara, em 18 do passado mês de 

outubro, de Luís Carlos Caetano Caseiro, a solicitar uma 

indemnização, pelos prejuízos causados na sua viatura, 

ocasionados pelo mau estado de conservação da via pública, na 
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Rua do Comércio, em Vila Franca das Naves. ---------------------  

A divisão de obras, ambiente, estruturas e equipamento urbano, 

acerca do assunto antes referido prestou a seguinte informação.  

‘O requerente seguiu o "manual" de procedimentos que se deve 

fazer em situações destas, ou seja: ---------------------------------  

-Participou o ocorrido na G.0.R.; ----------------------------------  

-Levantou o auto feito pela G.0.R.; --------------------------------  

-Fez a participação, juntando o auto da G.0.R, fotografias do 

local e um orçamento de reparação. -------------------------------  

A G.0.R. fez a descrição dos factos e registou informação 

complementar.’ --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 228.64€, ao senhor Luís Carlos Caetano 

Caseiro. ----------------------------------------------------------------  

*A18*  De seguida, foi presente o requerimento número 2743 que deu 

entrada na secretaria da Câmara, em 19 do passado mês de 

outubro, de Tomás Manuel Trigo Martins, residente em 

Trancoso, a solicitar uma indemnização, pelos prejuízos 

causados na sua viatura, ocasionados pelo mau estado de 

conservação de um lancil, na Avenida 1º de dezembro, em 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

A divisão de obras, ambiente, estruturas e equipamento urbano, 

acerca do assunto antes referido prestou a seguinte informação.  
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‘O requerente seguiu o "manual" de procedimentos que se deve 

fazer em situações destas, ou seja: ---------------------------------  

-Participou o ocorrido na G.0.R.; ----------------------------------  

-Levantou o auto feito pela G.0.R.; --------------------------------  

-Fez a participação, juntando o auto da G.0.R, fotografias do 

local e um orçamento de reparação. -------------------------------  

A G.0.R. fez a descrição dos factos e registou informação 

complementar.’ --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 343.18€, ao senhor Tomás Manuel Trigo 

Martins.----------------------------------------------------------------  

*A19*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2626 que 

deu entrada na secretaria da Câmara, em 4 do passado mês de 

outubro, de Luís Branco Ferreira, advogado, em representação 

de António Pedro Brás Agostinho, a solicitar uma 

indemnização, pelos prejuízos causados na sua viatura, 

ocasionados pelo mau estado de conservação da via pública, na 

Estrada de São José, em Vila Franca das Naves. ------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 385.22€, ao senhor António Pedro Brás 

Agostinho. -------------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de apoio: ----  

*A20*  De seguida, foi presente o requerimento número 128 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 16 do corrente 

mês de janeiro, da Comissão Fabriqueira da Igreja de Freches, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no montante de 

2.500€, destinado à realização de obras de requalificação dos 

altares da igreja paroquial.  ------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A21*  Seguidamente, foi presente um requerimento da Associação de 

Dadores de Sangue de Vila Franca das Naves, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no montante de 5.500€, 

destinado à concretização das atividades previstas no seu plano 

de atividades para 2017. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 5.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A22*  De seguida, foi presente o requerimento número 40 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 6 do corrente mês 

de janeiro, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa 

Maria, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no 

montante de 20.000€, destinado a comparticipar as obras de 

requalificação da Igreja de Santa Maria de Guimarães, em 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 20.000€, mediante a celebração de protocolo.-  
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*A23*  Seguidamente, foi presente um requerimento do Agrupamento 

de Escolas de Trancoso, a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro, no montante de 9.200€, destinado a comparticipar as 

despesas inerentes às atividades extracurriculares do ensino 

pré-escolar e do 1º ciclo. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 9.200€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A24*  De seguida, foi presente o requerimento número 200 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 25 do corrente 

mês de janeiro, da Associação Cultural e Desportiva de Vila 

Franca das Naves, a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro, no montante de 90.000€, destinado à realização das 

obras de arrelvamento do Estádio do Picoto. ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 90.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

Aão participou na discussão e votação o senhor vereador João 

Rodrigues. -------------------------------------------------------------  

*A25*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3164 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 7 do passado mês 

de dezembro, da União de Freguesias de Vila Franca das Naves 

e Feital, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no 

montante de 10.000€, destinado a comparticipar as despesas 

inerentes à organização do carnaval / 2017. -----------------------  
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A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 6.000€, mediante a celebração de 

protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do n.º 

1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------  

*A26*  De seguida, foi presente um relatório económico-social, 

elaborado pelos serviços de ação social, que se reproduz na 

íntegra: -----------------------------------------------------------------  

‘Venho, desta forma, proceder ao envio da informação social 

respeitante à D. Sandra Martins e família, residentes na 

Freguesia de Vila Franca das 0aves e Feital, referente ao 

pedido de apoio relativo a obras na habitação. -------------------  

A D. Sandra Martins tem 44 anos, é casada, reside com o 

marido, o sr. Sebastião Fernandes dos Santos, com 39 anos, e 

os 3 filhos de 14,12 e 9 anos respectivamente, sendo 

beneficiários de RSI (Rendimento Social de Inserção), num 

valor de 445 Euros/mês. ---------------------------------------------  

A habitação que pretendem recuperar encontra-se bastante 

degradada, não sendo possível ao agregado familiar realizar as 

obras de reconstrução, dado os baixos rendimentos. A 

intervenção que se propõe reside na recuperação da habitação, 

nomeadamente colocação de nova cobertura com isolamento, 

colocação de tectos falsos, demolição de algumas paredes, 
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construção de novas paredes, assentamento de mosaicos, 

aplicação de portas interiores e porta exterior, colocação de 

novas janelas com estores, colocação de nova instalação 

eléctrica, canalizações e esgotos e construção de duas casas-

de-banho, conforme orçamento que se anexa. ---------------------  

De acordo com o Regulamento de Apoio à Melhoria das 

Condições de Habitação de Munícipes Carenciados, a 

intervenção proposta reside no apoio à reconstrução da 

habitação, nomeadamente no que respeita à aquisição de 

material, justificando-se esta intervenção pelo Artigo 3.º - Tipo 

e 0atureza dos Apoios, Ponto 1, alínea a) Reparação e/ou 

construção de instalações sanitárias; alínea b) Reparação e/ou 

construção de telhados e pavimentos em estado de ruína; alínea 

d) Reparação e/ou construção de rede de água interior e 

ramais de água; alínea e) Instalações eléctricas interiores, 

ramais e baixadas eléctricas; alínea f) Arranjo /recuperação de 

janelas e portas interiores e exteriores e alínea g) Obras de 

beneficiação interior e/ ou ampliação das habitações.’ ----------  

Aa sequência da informação técnica prestada pelos serviços e 

no âmbito do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de 

Habitação de Munícipes Carenciados, a Câmara Municipal 

deliberou conceder um apoio financeiro, no montante de 

12.500€, mediante a celebração de protocolo. --------------------  
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*A27*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013 

de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade imediata. -----  

*A28*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

modo de votação. -----------------------------------------------------  

*A29*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17h00m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


